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Villamosenergia-kereskedelmi szerz6d6s
1. r6sz 6s 2.r6sz vonatkozSs6ban

mely l6trejdtt egyr6szr<51 a V5c V6ios Onkorm6nyzata (sz6khelye: 2600 V6c, M5rcius 15. t6r
11. Ad6szSm: t5731.302-2-13) k6pviseli: Fiird6s Attila polg6rmester, mint ajdnlatk6rc5 a
Felhaszn6l6k k6pviselet6ben elj5r6 f6l (tov5bbiakban: Aj6nlatk6r6, mint Partner), valamint
Mad5ch Imre Mfivel6di K6zpont (sz6khelye: 2600 V5c, dr. Csdrnyi L6szlo krt. 63.,
Ad6szSm: 15395632'2-13) kdpviseli: Retzler P6ter igazgato, mint Felhaszn5l6 6s Fizet6
(tov5 bbia kban FelhaszrrS 16)

mdsr6szrdl a MVM Partner Zrt. (sz6khely: 1031 Budapest, Szentendrei 0t207-209., k6pv: Sipos
Llszlo 6s Nagy Zsolt., c6gjegyz6ksz6m: 01-10-044818, ad6szSm: L28980L9-2-44) mint
villamosenergia-keresked5 (tovdbbiakban: Keresked6) kdzdtt az alulirott helyen 6s id6ben, az
alSbbi felt6telek mellett:

1. El6zm6nyek

V5c V6ros Onkormdn'yzata kozbeszez6si elj6r5st folytatott le 2015. 6vben ,Villamos energia
beszea6se" megnevez6ssel. Az elj5rdsban 3 r6szre lehetett aj6nlatot tenni.

A k6zbeszerz6s 1. r€:sz6vel 6rintett Felhaszn5l6k tehSt a szerz6dlseket onSll6an jogosultak
megkotni, igy jelen szerzodds az emlitett kozbeszerz6si elj6r5sban megkdtdtt - a Felhaszn5l6ra 6s
annak felhasznSl5si helyeire vonatkoz6 - szerz6dlsnek min6sril,

A nyeftes aj6nlattevc5 a Keresked6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en 6s a
fentiek figyelembev6terl6vel jelen szez5d6s vele kerril megkotdsre. Felek a szolg5ltat5s teljesit6se
6rdek6ben az al5bbi sz:erz5d6st kotik.
Felhaszn5l6 rogziti, hogy a 2013. 6vi V. torueny (tov5bbiakban: Ptk.) 8:1.g (1) bek 7. ponga
a lapjS n szerz6d6 hat6:;5gna k mi n6sril.

2. Aszerz6d6s c6lja, t6rgya
Felek a kozbeszerz:6si elj6r6s alapjSn egym6ssal rin. teljes ellSt6s alap[ szerz6d6st hoznak
l6tre FelhasznSl6i menetrendadSsi kdtelezetts6g n6lkUl, mely alapj5n a Keresked6 eladja,
Felhaszn516 megviis5rolja a jelen szez5d6sben, ill. a dokumentdci6ban meghat5rozott
villamos-energi6t (:;zez6d6s kozvetett t5rgya). Ennek alapjSn a Keresked6 v6llalja a magyar
Stviteli hSl6zaton folyamatosan rendelkez6sre 5116, szabvdnyos min6s6g0 villamos energia
biztosi't5s6t a FelhasznSl6 r6sz6re a szen6d6s id6beli hatSlya alatt 185 862 kwh
mennyis{;ben, amennyiben a terriletileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt
felhasznSl6si helyek tekintet6ben a m6rlegk6ri v5ltSst ir5sban visszaigazolja a Keresked6
r6sz6re, azzal, hog'1a Keresked6 a jelen szerz6d6s alSirds5val elfogadja, hogy a kdzbeszerz6si
elj5rSs alapjSn s,zez6d6st kotott Felhaszn6l6k a felhiv5sban ill. a dokumentdci6ban
meghat5rozottak s;:erint az adott r6sz dsszmennyis{;e tekintet6ben +20olo-ban elt6rhetnek.
A szerz6d6s tSrgyiit k6pezi tov5bbS a szerz&flskot6st k6vet6en a kereskedc5 vSlt6ssal j6r6
osszes adminisztraltiv, tovdbbS a kozbeszerz6si mfiszaki lelr'5sban egyebekben meghatSrozott
tev6kenys6g ell6tdrsa. Ezek ellen6rt6k6t az aj5nlati 5r tartalmazza, ezen kotelezetts6gek
ell5t6s56rt tovSbbi ig6nyt a Keresked6 nem terjeszthet el5.
A FelhasznSl6 felhasznSl6si helyeit jelen szerz6d6s 1. sz. mell6klete taftalmazza.
Felek meg5llapodnak abban, hogy sem a jelen szez6'd6sben meghatSrozott minimSlis
mennyis{; 6t nem v6tel6b6l, sem a maxim6lis mennyis6g feletti SWdtel eset6n FelhasznSl6
semmif6le tovSbbi dij vagy kovetel6s megfizet6s6re nem koteles azzal, hogy a Keresked5 a
trilfogyaszt5s eset6n felhasznSlt villamos energiSt is biztositani koteles.
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A Keresked6 Sltal a kozbeszezesi elj6r6sban megaj5nlott 6s a Felhaszn6l6 Sltal elfogadott
nett6 ellen6ft6k id5soros 6s profilos jellegfi (int6zm6nyi id6soros, vagy profilos vagy
k6zvil6git5si jellegij) felhaszn5l6si helyek vonatkoz6s5ban: 18,20 Ft/kwh, azaz tizennyolc
eg6sz hisz fill6r Ft/kwh.
A jelenszerz6d6sben meghat5rozott ellen6rt6k a szen6deses id5tartam alatt fix, index5l5sra
nincs lehet6s6g, teh5t taftalmazza a szerzodds id6tartama alatti 6rv6ltoz5sb6l ered6
kereskedelmi kockdzatot 6s term6szetesen a hasznot is.

A fenti ellen6rt6k felt6tel n6lktili, nett6 energia fix ellen6rt6k.
Felek rogzitik, hogy a fenti ellen6rt6k a belfoldi, egy z6naid6s ellen6rtek, amely a KAT
k6lts6get (2007.6vi LXXXVI tv. 9-13. $) is mag6ba foglal6 villamos energia 5r, ami taftalmazza
a villamos energia beszerz6s 6s 6rt6kesiites kolts6g6t, a t0912007. (XII. 23.) GKM. rendeletben
meghatdrozott Stv6teli kotelezetts6g al6 esci villamos (,,z6ld') energia k6ltseg6t, a kiegyenli[6
energia k6lts6g6t, a hazai 6s nemzetkdzi hatSrkeresztezcj kapacitSsok dUSt 6s a

menetrendad6s 6th6rit6s5b6l ad6d6 mindenfajta kolts6geket, valamint m6rlegk6r tags5gi drjat
is.
Felek rogzitik, hogy a fenti ellen6ft6k nem tartalmazza a hazai villamos energia sz6llit5s
k6lts6g6t, tehdt az 6ltal5nos rendszerhaszn6lati dijakat, a sz6nipari szerkezet5talakit5si
tSmogatdst, a kedvezm6nyes 610 villamos .energia tSmogatSst, a VET-ben meghat6rozott
p6nzeszkozoket es nem tartalmazza az AFA-I 6s az energiaad6t sem, valamint mentes a
jogsza b5 lyba n meg hatd rozott ad6kt6l 6s i I let6kekt6l.
A fenti ellen6rt6k magSban foglalja a teruletileg illet6kes eloszt6i enged6lyessel kotend5
HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6s6vel kapcsolatos szak6rtcji tan5csadSs, valamint az
Felhaszn6l6 meghatalmaz6s5val a szabadpiacra l6p6 felhasznSl5si helyek HCSSZ-einek 6s
HHSZ-einek megkot6s6vel, illet6leg a k6zbeszez6si elj6r5s mfiszaki leirSs5ban rogzitett
valamennyi egy6b szolgSltat5steljesit6s6vel kapcsolatosan elj516 Keresked6-i szolg6ltatds
teljes ellen6ft6k6t.
A felek kozotti elszSmol5s alapja a Felhaszn6l6k(k) csatlakozSsi pontjain elhelyezett, a

mindenkori Kereskedelmi SzabSlyzatban meghatdrozott id6beli r6szletezetts6gfi adatokat
szolg6ltat6, a vonatkoz6 szabvSnyoknak, biztons5gi 6s m6r6stigyi el6ir5soknak megfelel6,
hat6s5gilag hitelesitett fogyaszt5sm6r6 berendez6s 5ltal m6ft energiamennyis6g.

8. A villamos energia szolgSltat5s szUnetel6s6nek idej6re vonatkoz6an Felhaszn5l6 energia dlj
megfizet6s6re nem kdteles.

9. Felhaszn5l6 6s Kereskedc5 a teljes ell5tds alapri szerz<jd6s id5tartama alatt az energia
ellen6rt6ke vonatkoz5s5ban napt5ri h6naphoz igazodo elsz5mol5st alkalmaznak.

10. A FelhasznSl6 elc5leget nem fizet.
1r. FelhasznS16 az ellen6ft6ket, az igazolt szerzSdlsszerfi telieslt6st kovet6en havonta, ut6lag

egyenliti ki a Kbt. 130. S (1), (5)-(6) bekezd6se, tov5bb5 a Ptk. 6:130.$ (1) bek szerint
sz5mladsszesit6 alapj6n, 5tutalSssal, forintban (HUF).

12. A p6nztigyi Keresked6 v5llalja, hogy az 1. sz. mell6kletben megadott felhaszn5l5si helyek
list6ja szerint, felhaszn5lSsi helyenk6nt kUlon-kril6n az ott felttintetett sz5mlafizet5k
(int6zm6nye( gazd5lkod6 szervezetek) fel6 sz6ml6z, azaz a list6n szerepl6 felhaszn6l5si
helyekre havonta 6s int6zm6nyenk6nt krllon szSmlSkat bocs5t ki, amely taftalmazza:

- az Sltala az el5z5 napt6ri h6napban (elszSmol6si Id6szak) a FelhasznSl6 r6sz6re
6ftekesitett villa mos energia teljes men nyis6g6t
- a villamos energia egys6gdrSt (Ft/kwh)
- az 6ltal5nos forgalmi ad6 osszeg6t
- a t6ru6nyben meghatSrozott energiaad6 osszeg6t
- a rendszerhasznSlati drjakat
- egy6b, jogszab5lyban r6gzltett, a FelhasznSlot terhel5 6s a KereskedS 5ltal
sz5ml5zand6 t6teleket (igy ktildn6sen a VET 747. 5 alapj5n szSml6zand6
t6teleket).

13. A sz5mlSk mell6 Keresked6 rdszletes analitikSt mell6kel (elektronikus form6ban is), melyek
felhaszn6l5si helyenk6nt (egy6rtelmfi beazonosithat6s6g mellett) tartalmazzlk a sz5mla
atapj5t k6pez6 felhaszn6l5si mennyis6geket (leolvas6si adatokat, leolvasSsi id6szakot),
egysegS ra kat, sz5 m la6rt6keket.

' I/ ,':-K- 'n -{,$=



1Ata.

15

A kibocs5tott szdrml6n, szdmla osszeslt6n 6s szdmla r6szletez6n az el6irtakon kivril fel kell
tilntetni a fizetii nev6t, fizet6 c[m6t, felhasznSl5si hely c[m6t, felhasznSl5si hely funkci6jSt,
POD sz6mot, felhasznSl5si hely azonosittot 6s a mindenkori MEF (kwh) 6ft6ket.

Keresked6 n€rn jr3ge5ult a terriletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes 5ltal sz5mSra megkrildott,
igazolt natur5li5t6l elt6rcj mennyis6get alapul v6ve idcjszaki sz6mlSt kiSllitani. Ennek
megfelel6en a mindenkori keresked5i 5ramsz5mla naturSlia b6zis6t az eloszt6 6ltal az
azonos sz6ml6z6si idcjszakra ki6llitott RHD sz5mlSn megjelen6 6rammennyis6g k6pzi.
Amennyiben egy adott szdml6zdsi id6szakot kdvet6en m6gis elt6r6s ad6dna egyes
felhaszn6l6si frelyek eset6n az RHD 6s a kereskedcji Sramsz6mlSk naturSlia vetit6si
alapjdnak kUltrnbozcis6ge miatt, akkor a keresked6 koteles ezt a soron kovetkezcj
szdml5zdsi id6s;zakban korrigSlni.

Keresked6 Sltal kibocs6tott szSmla mag6ban foglalja a m6r6berendez6s 5ltal m6rt 6s
elfogyasztott energiamennyis6gre vetitett mindenkori sz6nipari szerkezetdtalakit6si
tSmogat5s, a kedvezm6nyes 5rf villamos energia t6mogatSs, az AFA 6s energiaad6
osszeg6t. Felhaszn5l6k 6s Keresked6 az energia ellen6ft6ke vonatkozSsdban napt5ri
h6naphoz igazod6 elszSmol6st alkalmaznak.

17. Keresked6 v6llalia a dikt5lSson alapul6 felhasznSl6si adatok figyelembev6teldvel tdrt6n5

l.

szSml6zSst is.

Kereskedo v5llalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel kotend6 h5l6zathaszn5lati
szez6d6sekberr a tulhaszn516 mellett v6llalja a fizet6 f6l szerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes
tehSt a Keresked6 fel6 szSml5zza az Sltal6nos rendszerhaszn5lati dijakat, amiket a
Kereskedcj fizet meg kdzvetlentil az Eloszt6i Engeddlyes szdm5ra. Keresked6 a villamos
energia koltselge mellett az SltalSnos rendszerhaszn5lati dfjakat, mint kdzvetitett
szolg6ltat6st trrv5bbsz1ml6zza a Felhaszn6l6 fel6, amit a Felhaszn5l6 a Keresked6nek
kdteles megfizetni az energiadijjal megegyez5 fizetdsi felt6telekkel. A Szerz6d6s
megszfin6s6t kovet6 75 napon beltil a Keresked6 jogosult a Felhaszn5l6 fel6 v6gelszSmol6
sz5mla kibocsdtdsdra. Ez a sz6mla tartalmazhatja a havi elsz5mol6 sz5mlSban esetlegesen
ki nem sz5ml5;zott t6teleket.

K6sedelmes fizet6s eset6n a Felhaszn6l6, mint szerz6d6 hat6s5g a Ptk. 6:155 5-6ban
megfelelc5 k6sedelmi kamatot koteles megfizetni a Keresked6 r6sz6re, a k6sedelemmel
arSnyosan.

A sz5mla formaiag 6s tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hatSlyos sz6mviteli 6s ad6, stb.
jogszab5lyoknak.
Felek meg6llapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illetve szdmol el a szerz5d6s
teljeslt6s6vel dsszefrjgg6sben olyan kdlts6geket, melyek a Kbt. 56. 5 (1) bekezd6s k)
pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelci t5rsas5g tekintet6ben merUlnek fel, 6s melyek
a Keresked6 arJ6kdteles jovedel menek csokkent6s6re a I ka I ma sa k.
KereskedS a tdrv6nyi eltjir6sok szerinti ki-6s bejelent6si kotelezetts6geket 6s az azzal
kapcsolatos feladatok ell5t5s6t vSllalja a szerzodds megszfin6s6t kovet6en az 0j
Kereskedd fel6,

4. A felek jogai 6s kdtetezetts6gei

Keresked5 a mell6kletben szerepl5 felhaszn6l5si helyeknek a csatlakoz5si pontjain a teljes
ellSt5s alapri szez6d6sben rogzitett negyed6rds 5tlagteljesitmeny 6rt6k6vel megegyez6
teljesitm6nnyel koteles folyamatosan rendelkez6sre 5llni. Nem felel a fentiek nem
teljesitt6si.il6s6rirt, ha azt az Eloszt6i enged6lyes erdekk6r6ben felmertilt - Keresked6nek
fel nem r6hat(i - ok okozza, tuntiek alapj5n a felek az egyeftelmfis6g 6rdek6ben rogzitik,
hogy jelen szerz6d6s alapj6n a Keresked6 arra koteles, hogy eredm6nyesen megtegyen
minden olyan int6zked6s 6s jognyilatkozatot, amely alapj5n az Eloszt6i Enged6lyes
kozbejdttevel a FelhasznSl6 jogszerfien tudja folyamatosan energiaig6nyet kiel6giteni
jelen szez6d6s alapjSn.

A villamos energii6t a Felhaszn5l6 r6sz6re a hSl6zati enged6lyes sz5llitja le.
A felhasznSlSsi lrelyek ellStdsa a felhaszn5l6si helyekkel megegyez6 csatlakoz5si pontokon

t6ft6nik.
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,IT. Az id6soros, negyed6rds fogyaszt5sm6r6sre alkalmas m6r6vel ell6tott fogyasztSsi helyek
tekintet6ben - a szerz6d6s id6taftama alatt - a mindenkori negyed6r5s szabadpiaci
fogyaszt5si menetrendet a Kereskedcj k6sziti el 6s jelenti a rendszerir5nyit6 fel6. A
menetrendad6s alapjdt a dokumenteci6 ,,A", ,,B" 6s ,,C". mell6kleteiben felhasznSlSsi
helyk6nt megadott 6ves villamos energia fogyasztdsok jelentik. Keresked6 vSllalja az
id6soros fogyaszt6k teljes ell6t6s alap0 szerz5d6s szerinti szabadpiaci villamos energia
ell6t6s5t. Az id5soros felhaszn5l6si helyek menetrendt6l va16 elt6r6s6nek p6nzrigyi
kockSzata a tobbletenergia vagy a sz0ks6ges kiegyenlit6 energia megv5s6rl5s6b6l
kovetkezcjen a Keresked5t terheli, ennek a Felhaszn6l6 fel6 tort6n6 ut6lagos r6szben vagy
eg6sz6ben t6rt6n6 Sth5rltasa nem lehets6ges.

Kereskedci kdteles aj6nlatkercS szabadpiacra l6p<5 felhaszn6l5si helyeinek villamos energia
ig6ny6t fedezni oly m6don, hogy a FelhasznS16 Sltal felhaszn5lt villamos energia
mennyis6get saj5t nev6ben koteles el6re megvds5rolni.

FelhasznSl6 a keresked5i m6rlegkorbe l6p6 felhaszn6l5si helyei vonatkoz5sSban fell6p6
v6telez6si rizemzavarok eset6n - FelhasznS16 krll6n k6r6s6re - Keresked5nek vSllalnia kell
a FelhasznS16 erintett felhasznSlSsi helyeinek k6pviselet6t a hSl6zati rendszer azon
tagjaival szemben, amely/amelyek a FelhasznSl6n5l jelentkez<5 v6telez6si zavart
okozta/okozt5( es mindent meg kell tennie Felhaszn516 6rdekeinek k6pviselet66rt. Ezen
pont a fenti szem6lyi 6s tdrgyi korben meghatalmazSsnak min6stil.

A hat6lyban l6v6 szerzSd6s(ek) felmond6s5t - a keresked6i m6rlegkorbe l6pci fogyaszt6si
helyek vonatkoz5sSban a Felhaszn616 k6pviseldje 6ltal teljes bizonyit6 erejfi
mag5nokiratba foglalt meghatalmaz5s5val a Keresked5 kezdemdnyezi 6s bonyolitja le az
illet6kes szolg6ltat6ndl. A hat5lyos szez6d6s(ek) felmondSs6nSl (a megszfin6s id6pontja
vonatkoz5s5ban) a jelen szerz6d6ben meghatSrozott kezd6 teljesilt6si idSpont az
ir5nyad6.

A keresked6i m6rlegkorbe l6p6shez sztiks6ges eloszt6i szez6d6s(ek), rigy mint HSl6zati
Csatlakozdsi Szerz6d6s(ek) (a tovSbbiakban: HCSSZ) 6s H6l6zathasznSlati SzerzcSd6s(ek)
(a tovdbbiakban: HHSZ) megkot6s6t - amennyiben ez valamely fogyaszt6si hely eset6n
nem 6ll rendelkez6sre a FelhasznSl6 k6pviseldje Sltal teljes bizonyit6 erejfi
mag6nokiratba foglalt meghatalmaz6s6val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le a
tertiletileg illet6kes eloszt6i enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6s6hez a jelen
szez6d6ben meghatSrozott kezd6 teljesft6si id5pont az ir5nyad6.

A teljes ell5tds alap0 szerz6d6s hat6lya alatt Keresked6 koteles a tcile elv5rhat6
szak6rtelemmel 6s fokozott gondoss5ggal mindent elkovetni a fulhasznSl6 6rdekeinek
v6delm6ben. Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don j5ft el, vagy
egy6bk6nt a szerz&6s teljesit6s6hez szrlks6ges b6rmely int6zked6se nem jlr
eredm6nnyel, az ebb6l ered6 kSrok megt6r[t6s6re kdteles.

Felhaszn5l6 jogosult az energiaell6tds6val kapcsolatos b5rmilyen tigyben Keresked6h6z
fordulni, aki a t6le elv5rhat6 szak6rtelemmel kdteles Felhaszn5l6 r6sz6re tanScsot vagy
(ilyen t5rgyil k6r6s eset6n) ir5sbeli t5j6koztat5st adni.

Az rijonnan bekapcsolSsra kerril5 felhaszn6lSsi helyek r6sz6re, az adott felhasznSl5si helyre
6rv6nyes energiadij alkalmaz5sdval Keresked<j a szez6d6ses idStartamon beltil
szabadpiaci villamos energia el16t5st ny[jt,tovdbb6 ell5tja ezen felhasznSl6si helyek
eset6ben is a m[iszaki leir5sban ill. jelen szez6d6sben foglalt kdtelezetts6geket. Ezen

felhasznSl6si helyek vonatkoz5sSban a jelen szez6d6s rendelkez6seit kell alkalmazni
krildndsen azzal, hogy az energiadij meghatSrozott m6ft6ke ezen 0j felhasznSlSsi helyek
vonatkozSs5ban is irSnyad6ak. A felhaszn5lSsi helyek m6dosul5sa (ide 6rtve az [j
felhasznSl5si hely bevon6sdt, r6gi megszfintet6sdt, stb.) nem min6srll a felek
meg6 I la pod6sa a la pj5 n szez5d6sm6dositSsna k.

A szen6d6s id6tartama alatt megszfin6 felhaszn6l6si helyek r6sz6re Keresked6 szak6ft6i
t5mogatdst biztosit 6s a Felhaszn515 kepvisel<5jek6nt menedzseli a felhaszn5l5si helyek
villamos energia szolgSltatSsb6l val6 kil6ptet6s6t. Ezen szolg5ltatSsok ellen6rt6k6t is

taftalmazza a megajdnlott energiadij.
Keresked6 az tigyint6z6s gyorsitdsa, egyszerfisft6se 6rdek6ben internetes ugyf6lportSl

tizemeltet6s6re kdteles a szez6d6s id6tartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a Keresked6
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5ltal kiSllittott szdmla mfiszaki tartalmSt 6s sz6mszaki helyess6g6nek ellen6z6s6t m6g a
szSmla meg6rkez6set megel6z5en el lehessen v6gezni, annak megtekinthetcis6g6t
Keresked6nek eleKronikus, internetes el6rhet6s6ggel kell biztositani. Ugyancsak
biztositani kerll a Kereskedcinek az egyes felhasznSl5si helyek teljesitm6ny gorb6j6nek
lefut5s6nak, illeWe a Keresked6 6s a Felhaszn5l6 kozott megkdtendo szerz6d6s mfiszaki
vonatkoz5s0 adatai nak megteki nthet6s6g6t,

5. Szerz6d6sszeg€s 6s jogkiivetkezm6nyei
A fulek jelen szez6d6sben vSllalt kotelezettsegeinek megszeg6se, EV ktil6ndsen a

szerz6d6s meghi0sulSsdnak okozSsa, hib6s teljesittise, k6sedelem, k5rt6riit6s fizet6si
kotelezetts6get keletkeztet, illetve a SzerzSdls m6sik F6l 6ltal toften5 rendkivrili
felmond6sSt alapozza meg a Szez6d6sben foglaltak szerint.

A jelen pontban rdgzibtt szerz6ddsszeg6si esetek 6s azok itt el6irt kovetkezm6nyei nem
6rintik a jelern Szea6d6s b5rmely m6s ponfi5ban meghat5rozott szez6d6sszeg6si
eseteket, i I letv e az azokhoz f ft 6tt jog kovetkezm6nyeket.

S[lyos szerzSd6.sszeg6s eset6n a s0lyos szerz6d6sszegdssel 6rintett (s6relmet szenvedett)
F6l a Szezocl6st a szen6d{sszegS F6lhez int6zett egyoldahi jognyilatkozattal jelen
szea5d6s szerint felmondhatja. B5rmely s0lyos szerzodlsszeg6skent defini6lt, vagy
ism6telt szerz6d6sszeg6s a s6relmet szenvedett f6l 6rdekm0l6s5t onmagdban
megalapozza.

S0lyos szerzSdlsszeg6st kovet el a Keresked6, ha neki felr6hat6an:
- ha a szerz6d6s teljesit6s6hez szriks6ges elektromos 6rammennyis{;et nem

szezi be teljes eg6sz6ben,
- nem 6ll rendelkez6sre a jelen szerz6d6sben meghat6rozott m6rt6kben 6s

moclon,
- nern biztositja, hogy az Eloszt6i enged6lyes jogszerfi teljesit6se eset6n a

Felhaszn6l6 teljes 6ramig6nye kiel6gitdsre kerriljdn (kiv6ve ha a jogszabSlyban
rogz:itettek szerint kerril sor korl5tozdsra)

- jelen szerz6d6sben nevesltett egy6b (tan5csad6si, k6pviseleti, adminisztr5ci6s,
egyerb) kotelezetts6g6t nem, vagy hiSnyosan teljesiti 6s ezzel tulhasznSl6
ellStis5t eg6szben vagy r6szben vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,

- egydrb a jelen szez6d6sben ekk6nt megjelolt srilyos szen6d6sszeg6st k6vet el.
- egyCrttmfikod6si kdtelezetts6g6t srllyosan megszegi,
- Keresked6 ellen felsz5mol5si eljSrds joger6s elrendel6s6re kertil sor, vagy

v6gelsz6mol5s al5 kertil, ill. hivatalb6l tdrlik a c6gjegyz6kbSl.
- ha az illet6kes Hivatal a Keresked6 mfikddesi enged6lyet jogerc5sen

vissz,nvonja, vdgy egy6b m6don a szerz5d6s teljeslt6s6re alkalmatlannd v5lik.
Srllyos szez6d6sszeg6st kovet el a Felhaszn6l6, ha neki felr6hat6an:

- fizetesi k6telezetts6g6nek a Keresked6 6ltal meghat5rozott legalSbb 30 napos
p6thatSrid6 alatt sem tesz eleget,

- egytiltmfikdd6si kotelezetts6g6t s0lyosan megszegi.
Vis maior bekovetkez6se eset6n a Felek kOtelesek egym5st halad6ktalanul 6rtesrteni.

Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6n6l jelentkezik, a vis maior id6taftam5ra
a tulhasznS16 jogyosult harmadik szem6lyt5l a mfikod6s6hez szriks6ges elektromos Sramot
beszerezni. Ezt ar mennyis6get az 6ves mennyis6gvonatkoz6sSban figyelembe kell venni.
Kereskedci ezen okb6l semmif6le t6rit6st vagy egy6b fizet6si ig6nyt nem 6ru6nyeslthet
fu lhasznSl6val szemben.

A Felhaszn6l6 nen'r koteles a szabv5nyon kfvrili elektromos 5ramot Stvenni, igy ha a
szabv5nyon kfvtili elektromos 5ramot 5tv6tel6t a FelhasznSl6 visszautasitja, ez a
Keresked6 rdszdr'5l min6s0l szerzld6sszeg6snek. A szabv5nyon kivrlli elektromos 5ramot
mennyiseg6vel csdkkenthet5 a szez6d6ses mennyis6g.

A teljesit6s jogszerU megtagad6sa esetcsn a jogszerfien megtagad6 f6l terh6re nem
keletkezik sem ktitb6rfizet6si, sem k5rt6rit6si kotelezetts6g, de k6sedelmi kamat fizet6si
kotelezetts6g Sem. Ekkor a jelen szerz6d6sben meghatSrozott (elt6r6ssel nem 6rintett)
mennyis{;et az 5tad5s felfijggeszt6se miatt 5t nem adott mennyis6ggel csdkkenteni kell.

@
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6. Szerz6d6si biztosit6kok

Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben a Kereskedci olyan okb6l, ami6rt felel6s
hib5san vagy kdsedelmesen teljesit, akkor k6teles a Felhaszn5l6nak a hib5s vagy
kdsedelmes teljesitt6ssel 6rintett minden napt6ri nap vonatkozSs6ban az adott
felhasznSl5si hely 6ves, dokument5ci6ban kalku15lt mennyis6gfi villamos energia forintban
meghatdrozott ellen6rtek6nek 365-6d r6sz6nek a k6tszeres6t kotb6rkent megfizetni.

A kdtbdft a Felhaszn6l6 irdsbeli felsz6lft5ssal, 8 napos fizet6si hatSridcivel 6rv6nyesitheti.
Amennyiben a felsz6litSs k6zhezv6tel6t kovetcj 5 napon be[il a Keresked6 ir6sban,
k6ts6get kizdr6an bizonyi't6kokkal alSt6masztott indokl5ssal magSt ki nem menti, akkor a
kotb6r elismert kovetel6snek min6stil 6s a Kereskedci kdveteles6be besz6mlthat6 a Kbt-
ben foglalt valamennyi felt6tel (130.5 (6) bek) megval6sul6sa eset6n.

A Felhaszn5l6 kovetelheti a k6tb6ren fe[ili k5rdt is.

7. Egydb rendelkez6sek
A fufhaszn6l6 koteles betartani a mindenkori vonatkozo jogszabSlyok, Szab5lyzatok

rendelkez6seit, amennyiben az jelen szerz5d6ssel nem ellent6tes. A jelen szerz6d6s Felei
kdzott els6dlegesen jelen szerz6d6s az ir5nyad6 a jelen szerzSd6s 7.5. pontja
figyelembevetel6vel. Amennyiben a Keresked6 bSrmely ASZF-nek min6srllcj irata vagy
annal rendelkez6se eg6szben vagy r6szben ellent6tes a jelen szerz6d6ssel, akkor az
6rintett AszF-rendelkez6s nem jlkalmazhat6. Kiv6telt k6pez ez al6l, ha az adott
rendelkez6s a 7.5. pont alapj5n alkalmazand6.

A Keresked6 mindenkor betartja a vonatkoz6 jogszabSlyoknak, SzabSlyzatok, a m(k6d6si
enged6ly6nek, ilzletszab5lyzat6nak 6s a rendszerhaszn5lati szerzSd6seinek
rendelkez6seit.

A Keresked6 mindenkor a szakszerfien elj6r6 keresked5t6l adott helyzetben fokozottan
elv5 rhat6 ma gata rt6st koteles ta n 0sita n i, ktl ldnosen

o A Szerz6d6s teljesites6t vesz6lyeztet6 esem6nyekr5l a Felhaszn5l6t
ha lad6ktalanu | 6rtesiteni,

. A Szerzdd6s teljesit6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden tSle
elvdrhat6 int6zked6st.

ASzen6dds csak kozds megegyez6ssel, ir5sban m6dosithat6 a Kbt. 132.$-nak megfelelSen.
Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a szerzodds bdrmely pontja k6gens
jogszabSlyba rjtkdzne, vagy a kdzbeszeadsi elj6rSs k6telez6 6rv6nyfi dokumentum5nak
tartalm6val ellent6tes lenne, akkor a sze.;:6dds fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be -
minden tov6bbi jogcselekm6ny, igV kUlonosen a szerz6d6s m6dositSsa n6lkril - a
megs6rtett k6telez5 6rv6nyfi jogszabSlyi rendelkez6s vagy k6zbeszerz{si dokumentumi
rendelkez6s kerril. Fentieket kell megfeleld,en alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens
jogszab5ly akk6nt rendelkezik, hogy valamely rendelkez6se a szerz6d6s r6sze (vagy a
szerz6d6sben szovegszerfien szerepelnie kell) 6s azt szovegszeriien a szerzSd6s nem
taftalmazza (az adott rendelkez6s a szez6d6s r6sz6t k6pezi).

8. A szerz6d6s id6beli hat6lya 6s megsziin6se

Felek jelen szerz&6s hat6rozott id6re 2015. 11, 01. napj5nak 00.00 6r5j6t6l 2016. 10. 31.
napjSnak 24.00 orljitig kotik, a Keresked6 ezen id5szak alatt koteles a szerz6d6s szerinti
ellStSs biztositdsSra.

Felek megSllapodnak abban, hogy a jelen szez5d6s a Ptk. szabSlyai szerint rendes
felmonddssal felmondhat6. A felmondSsi idcjnek elegendSnek kell lennie ahhoz, hogy a
FelhasznSl6 kozbeszerz6si elj5rdst folytasson le. Ennek hat6ridej6t a felek 90 napban
hat5rozzSk meg.

Felhaszn6l6 koteles a szerz6d6s felmondani a Kbt-ben meghat5rozottak szerint,
amennyiben:
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. Keresked6ben kozvetetten vagy kozvetlentll Z|o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szetez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely
tekintet6ben fennSll az 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghat6rozott valamely felt6tel.
Ennek 6rdek6ben a szerzSd6s teljesit6s6nek teljes idcjtartama alatt Keresked6 a
tulajdonosi sz:erkezet6t a Felhaszn516 szdm5ra megismerhetdv6 teszi 6s a Kbt. 125.9 (5)
bekezd6s szerinti rigyletekrcil a Felhaszn5l6t halad6Kalanul 6rtesiti.

. Keresked6 kozi,etetten vagy kozuetlenril 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben,
amely tekintert6ben fenn6ll az 56. 5 (1) bekezd6s k) pon$5ban meghatdrozott valamely
felt6tel. Enne,k 6rdek6ben Keresked6 a Kbt. 125.5 (5) bekezd6s szerinti Ugyletekr5l a
tulhaszn5l6t halad6ktalanul 6rtesiti.

. Keresked6 ebben az esetben a szerzSdls megszfin6s6nek idciponddig teljesitett
szolg5 ltatSsinak el len6ft6k6re jogosu lt.

Egyebekben a s;zerz5d6s megszfintet6s6re az 5. fejezet rendelkez6si is ir6nyad6ak.

9. AdaW6delem, ka pcsolatta rt6s, egy6b rendel kezdsek

Aszeu6do fele< kotelesek betaftani az adaW6delmi szabSlyokat.
fulek meg6llapodnak abban, hogy krilonds tekintettel bizalmasan kezelnek minden

egymSsnak 6tadott, rizleti titoknak min6stl16 inform5ci6t, valamint minden olyan
inform6ci6t, dokument5ci6t, adatot, amelyeket irdsban bizalmasnak min6siltettek

.. (bizalmas inform6ci6), vagy jogszab6ly annak min5sit.
Uzleti titok a gazdas5gi tev6kenysdghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, inform6ci6,

megold6s vagy adat, amelynek nyilv6nossSgra hozatala, illet6ktelenek Sltal tdrt6n5
megszerz6se vagy felhaszn6lSsa a jogosult jogszerfi p6nztigyi, gazdasSgi vagy piaci
6rdekeit s6rten6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tartSsa 6rdek6ben a jogosult
a szrlks6ges int6zked6seket megtette.

A Felek titoktartSsi kotelezettsdge a tudom5sukra jutott i.izleti titokra 6s bizalmas
informSci6kra, igy ktllonosen szakmai megoldSsra, know-how-ra is kiterjed.

A Felek a szetz6dlssel kapcsolatos okm5nyokat 6s informSci6kat kiz6r6lag a szez6d6s
teljesit6s6re lraszn5lhatjSk fel. A m5sik f6l el5zetes j6v5hagy5sa n6lkUl ilyen inform5ci6t
egyik f6l serr tehet kozz6,, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs5that, kiv6ve, ha
ezt 6ru6nyes 6s hatSlyos jogszab5ly alapjSn kotelez6 vagy valamely bir6sSg vagy m6s
hat6s6g, 6llamigazgat5si szeru elrendeli. A felek err6l halad6ktalanul tajekoztatj5k
egym5st frdsllan a vonatkoz6 bir6s6gi, vagy m5s hat6sSgi hat5rozat egyidejfi megktild6se
mellett.

A Felek kotelesek a hat6s59 (bir6s5g) figyelm6t felhilvni az ilyen inform5ci6k megfelel5
kezel6s6re. lJem tekinthet6 titoktart5si kotelezetts6g al5 escj inform6ci6nak, ami m6r
kozismeft. Egy adott informSci6 k6zismerts6g6t az a f6l bizonyitja, amelyik annak
kdzismerts6g 5re h ivatkozi k.

A jelen titoktart5sr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szerz6d6s megszfin6se utSn is hat6lyban
maradnak.

Felek meg5llapodnak, hogy a fenti titokv6delmi rendelkezesek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill. iratokra, mely vonatkozSsSban jogszabSly a fentiekt6l ellent6tesen
rendelkezik.

Felek kijelentik, hogy a szerz5d6s teljesit6s6ben folyamatosan egytittmfikddnek, a felmerril6
probl6m5 kr6l egym5st ha lad6Ka la n u | 6rtesiti k.

Felek jognyilatkozataikat kiz5r6lag irSsban, az 5w6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6dcn tehetik meg 6ru6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s
(e-mail) 6s a fax formdj6t is.

Felek k6pviselert6re (jognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korlStoz5sokkal az
a16bbi szem6lyek jogosultak kiz5r6lagosan:

Felhaszn516 r6sz6r6l:
N6v, beoszt5:;: Retzler P6ter igazgat6
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El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax): 2600 V6c, dr. Cs6nyi L6szlo krt. 63., 06-271518-
200,06-27t518-202
Jognyilatkozat korl5tozSsa: ----

N6v, beosztSs: Cegledi M6nika beszerztisi rdszleg
Eldrhet5s6gei(lev6lcim, tel, fax) : 2600 V6c, Kozt6rsas5g rit 34.,06-301583-0042
ceg ledi. monika@vacholding. hu

Keresked6 r6sz6r6l:
N6v, beosztds: Bencze Beatrix ugyf6lmenedzser
El6rhet<5s6gei(lev6lcim, tel, fax) :1031 Budapest, Szentendrei 6t 207-209.
+3620 336 5788
+361 2020373
bbencze@mvmp.hu

Jelen szerzcjdest 6rint6 osszes jognyilatkozatot a kijeldlt kapcsolattart6 kiz5r6lag irdsban -
az 5w6tel hely6t es idej6t dokumentSl6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus
lev6l ill. fax eset6n az 6W6tel igazol6s5t megfelelSen alkalmazni kell (visszaigazolSs
k6r6se, ill. faxjelentes).

Amennyiben a szerz6dds a jognyilatkozat megt6tel6re hatSridcjt nem t\z, akkor a
jognyilatkozatot annak ok6nak felmerull6s6r6l (jognyilatkozatot tev6 tudomds6ra
jut6s6t6l) sz5mitott 3 munkanapon beltil kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b5l
rdvidebb hat6rid6 nem derril ki. Amennyiben olyan probl6ma merUl fel, amely miatt a
FelhasznSl6 energiaig6ny6t nem tudja kiel6giteni, akkor a jelen szez6d6sben foglalt
kotelezetts6gek vonatkoz5s5ban Keresked6 halad6ktalanul kdteles minden int6zked6st
megtenni.

Minden, a m5sik f6lnek benyfjtand6 jelen szezSd6s tSrgy5t 6rint6 dokumentumot a jelen
szerz5d6sben meghatSrozott kapcsolattart6 cim6re kell megktildeni. A ki.lldemenyt faxon,
elektronikus lev6lben illetc5leg postai ktildem6nyk6nt keresztril feladott jognyilatkozat
eset6n a meg6rkez6st k6vet6 elscj munkanapon, szem6lyes 6tad5s eset6n azonnal
k6zbesitettnek kell tekinteni.

A kijeldlt k6pvisel6k 6s kapcsolattart6k akad5lyoztat5sa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesr6l kdtelesek gondoskodni, melynek elmarad6sa nem eshet a m6sik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a kuldem6nyek fogadSsdt akad6lyozn5 ill. lehetetlenn6
tenn6, felek kotelesek a m5sik felet errcjl - illetve a hiba megszfin6s6r6l - halad6ktalanul
r6vid 0ton 6rtesitteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehetS azzal,
hogy a akad5lyoztatdsi nyilatkozat telefonon tort6n6 megt6tel6nek igazol6sa a
nyilatkozattevSt terheli.

Szerz6d6 felek rigy jSrnak el jelen szerz6d6s hatSly6nak fennSllta alatt, igy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a sze.z6dds kik6t6seinek. Szen&5 Felek
kijelentik, hogy egyikrik sem tanisithat olyan magatart6st, amely a szerz5d6ssel
ellent6tes lenne, vagy a m5sik f6l jogos 6rdekeit s6rten6. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a
dokumentumok kezel6se sordn az adatv6delmi jogszabSlyok rendelkez6seit
marad6ktalanul betaftj5k.

Felek meg6llapodnak abban, hogy minden tev6kenys6grjkn6l a m5sik f6l 6rdekeit
messzemenden szem elcitt tartva jSrnak el, taft6zkodva minden olyan magatart5st6l,
amely a m5sik f6lnek ak6r vagyoni, ak5r nem vagyoni kSrt okozna.

SzenSd6 Felek halad6ktalanul kdtelesek 6ftesircni a m6sik felet a tudom5sukra jutott
minden 6rtesril6sr5l, dokumentumr6l, informdci6r6l, amely jelen szerz6d6s teljesites6t
akadilyozza, Vdgy befoly6solja.

Szerz6d6 tulek megSllapodnak, hogy jelen szenSdls hatSlya alatt - a fentieken tril is -
szorosan egyrlttmiikodnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen
szez5d6sben kitfi zott c6lok megval6suljanak.

16.
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20. tulek kifejezettern r6gziti( hogy jelen szerzSd6s alapjdn a tulhaszn6l6 sem r6szben, sem
eg6szben nem felel6s a hivatkozott kdzbeszez6si eljSr5s alapj5n a Keresked6vel
szerz6d6st kdt6 tovdbbi felhaszn6l6k szerz6d6sszeg6s66ft, ill. a tov5bbi esetleges
felhaszn5l6k s.zerz6d6sszeg6se jelen szez6d6s FelhasznSl6j6ra nem hat ki.

21. Jelen szezcides ill. a k6zbeszez6si elj6r6s 1. 6s 2. rdsz6re vonatkoz6 iratanyaga az 6n.
id6soros 6s profilos jellegfi fogyaszt5si helyek vonatkozSs6ban tartalmaz rendelkez6seket.
Amennyiben valamely rendelkez6s az adott fogyaszt6si hely vonatkoz6s6ban nem
6rtelmezhetS, azt figyelmen kilvtil kell hagyni,

22. Jelen szerzSd6sben nem szabSlyozott k6rd6sekben a Magyar KdztSrsasdg jogszabSlyai az
irdnyad6ak.

23. A szerzodds d:s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szerzcjd6s mell6klet6t
k6pezi (a felsoroltakon kivUl) (a Megbiz6 p6ld6ny6hoz csatoltan) az elj6rSs iratanyaga.

21. Felek jogvit5juk eset6re kikotik a V6ci J5r6sir6s5g ill. a Budapest Korny6ki Torv6nysz6k
kiz5 r6lagos il let6kess6g6t.

2s. Jelen szezSd6s annak mindkdt f6l Sltali alSirdsSval lep hat6lyba.

V5c,2015.11.10.
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